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VOORWOORD
Krachtige samenwerking tussen regulier en speciaal onderwijs – waar
nodig in samenspraak met jeugdhulp, welzijn en zorg – is van groot
belang om leerlingen met speciale onderwijsbehoeften in het regulier
onderwijs of in een geïntegreerde voorziening te kunnen ondersteunen.
Door de invoering van passend onderwijs is er in diverse scholen en
samenwerkingsverbanden een intensieve samenwerking tussen regulier
en speciaal onderwijs op gang gekomen, en waar deze samenwerking
al bestond, is die verder in een stroomversnelling geraakt.

In het veld ontstaan steeds meer creatieve

Wilt u na het lezen van deze voorbeelden nog

vormen van deze samenwerking. Door gebruik

meer weten over de samenwerking tussen

te maken van elkaars expertise en faciliteiten

regulier en speciaal onderwijs, dan raden

blijkt er veel meer mogelijk om leerlingen met

wij u de onderzoeken aan van het NRO over

een extra ondersteuningsbehoefte (onder het

de samenwerking tussen primair onderwijs/

motto ‘1+1= 3’) een passend aanbod te doen.

speciaal basisonderwijs en speciaal onderwijs1
en de samenwerking tussen vo en vso2.

In de publicatie die u nu in handen heeft, staat
een zestal best practices van die samenwerking

Voor nu wensen wij u veel

tussen vo en vso beschreven. Mooie verhalen,

leesplezier en inspiratie toe.

verteld door enthousiaste mensen uit de
praktijk. We sluiten deze publicatie af met

Namens het Steunpunt Passend Onderwijs,

een nabeschouwing van Dolf van Veen,
projectleider van twee onderzoeksrapporten

Mike Jolink

over intensieve samenwerking en integratie

Projectleider Steunpunt Passend Onderwijs

van regulier en speciaal onderwijs in het
primair en voortgezet onderwijs.

1.	https://www.ncoj.nl/ncoj_publicaties/2017/Evaluatie-passend-onderwijs-Geintegreerdevoorzieningen-specialistische-onderwijszorg-swv-po.pdf
2.	https://www.ncoj.nl/ncoj_publicaties/2018/Evaluatie-passend-onderwijs-samenwerking-tussenvso-en-vo-en-geintegreerde-voorzieningen-voor-specialistische-onderwijszorg.pdf
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1.

HET MATRIX LYCEUM:

OUT OF
DENKEN

THE BOX

In een aantal lokalen van het Drachtster

in Eindhoven, heb ik twee jaar geleden een

Lyceum in Drachten huist het Matrix Lyceum,

projectplan geschreven, gesprekken gevoerd

een samenwerking van Scholengemeenschap

en gelobbyd. Vorig jaar kregen we van het

Singelland en vso De Zwaai van Stichting

samenwerkingsverband voor twee jaar subsidie.

RENN 4. Hier krijgen havo- en vwo-leerlingen

We hebben ervoor gekozen om het eerste jaar

met specifieke ondersteuningsbehoeften

met maximaal 10 leerlingen te starten en ons

passend onderwijs. Ambitie is dat de leerlingen

te beperken tot de onderbouw. Zo ontwikkelen

uitstromen naar het reguliere onderwijs. Teuny

we het Matrix Lyceum al doende en al lerende.

Bosma en Rosanne Flokstra, teamleider en

We betrekken daar de ketenpartners bij en we

gedragsdeskundige van het Matrix Lyceum,

hebben ook een klankbordgroep, die meedenkt

vertellen over de aanpak en de ervaringen.

over de ontwikkeling van het concept. Daar zitten
ook twee ouders in.”

Het Matrix Lyceum heeft nu één schooljaar

Niet alle leerlingen hebben een diagnose, maar

gedraaid met tien onderbouwleerlingen. En met

de meesten hebben een autisme spectrum

succes. Er zijn geen leerlingen uitgevallen, er is

stoornis of angstproblematiek, vertelt Flokstra.

relatief weinig verzuim, ouders en leerlingen zijn

“Deze leerlingen lopen met name vast op

zeer enthousiast en de aanmeldingen voor het

leervoorwaardelijke aspecten. Ze hebben

volgende schooljaar stromen binnen. Wat maakt

ondersteuning nodig op sociaal-emotioneel

de aanpak zo succesvol?

gebied en op het leergedrag.”

GAT OPGEVULD

Die ondersteuning krijgen deze leerlingen op het
Matrix Lyceum, waar het draait om samenwerking
tussen de vakdocenten van het Drachtster

Allereerst vult deze voorziening een gat op, zo

Lyceum die de lessen geven, en de in gedrag

blijkt uit het snel groeiende aantal aanmeldingen

gespecialiseerde docenten van De Zwaai. “Deze

uit een steeds groter wordende regio. Er blijken

docent – er zijn er twee – start de dag met de

heel wat havo/vwo-leerlingen te zijn, die

groep en is de hele dag aanwezig om leerlingen

vastlopen omdat ze op de reguliere school niet

te ondersteunen”, vertelt Flokstra, “Zij richten

de juiste ondersteuning krijgen. In het vso is

zich vooral op de leervoorwaarden. Dat is heel

de didactische ondersteuning niet toereikend.

belangrijk, want om straks in het reguliere

Bosma zag het jaren geleden al: “We zagen

onderwijs – en ook in het vervolgonderwijs – te

leerlingen afhaken of tussen wal en schip raken.

kunnen functioneren, moeten deze leerlingen zich

Naar aanleiding van een werkbezoek bij ‘Helder!’

vooral leervoorwaardelijke vaardigheden eigen
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maken. Ook is het met het oog op de terugkeer

HET VERSCHIL MAKEN

naar regulier onderwijs essentieel dat het Matrix
Lyceum is gehuisvest in een reguliere school.”

Maatwerk en veiligheid bieden, dat is de kern van
de aanpak. Elke leerling heeft zijn eigen behoeften

DOCENTEN TRAINEN

aan ondersteuning én uitdaging. Het adagio is:
gewoon waar het kan; speciaal waar het moet. “Een
jongen die erg van sporten houdt, doet bijvoorbeeld

Op basis van de ervaringen van het afgelopen jaar,

mee met de gymlessen van een reguliere klas”,

krijgt de in gedrag gespecialiseerde docent volgend

vertelt Flokstra. “Maar er zijn ook leerlingen die met

schooljaar een wat andere rol, vertelt Bosma.

ondersteuning van de gespecialiseerde docenten

“Omdat we deze docenten nog meer in hun kracht

naar de mediatheek gaan, omdat ze (nog) niet

willen zetten, nog meer willen profiteren van hun

alleen door de grote menigte heen durven lopen.

expertise, krijgen ze volgend jaar de rol van mentor/

Om veiligheid te creëren, zorgen we ook voor

coach. Zij richten zich niet alleen op de leerlingen,

nabijheid en korte lijnen. Als we iets signaleren of

maar ook op het handelen van de vakdocenten en

zien aankomen, pakken we het direct op, ook met

hun interactie met de leerlingen. Zo dragen ze ook bij

de ouders en de hulpverlener die bij de jongere

aan de professionalisering van de vakdocenten.”

is betrokken, meestal iemand uit de GGZ. Snel
schakelen is essentieel. Ook is het heel belangrijk

Want het is niet alleen de ambitie om de leerlingen

om out of the box te denken, om los van kaders en

weer terug te leiden naar de reguliere school, ook

regels, te kijken: wat zijn jouw mogelijkheden en

hopen Bosma en Flokstra dat het Matrix Lyceum op

behoeften?”

termijn niet meer nodig is omdat docenten in het
reguliere onderwijs in staat zijn om deze leerlingen

Het Matrix Lyceum draait nu één jaar, dus

adequaat te ondersteunen. “Dat is het ultieme

uitstroomgegevens zijn er nog niet, maar de reacties

doel”, stelt Bosma. “Daarom richten we ons ook

van leerlingen en ouders zijn zeer positief en vaak

op de professionalisering van docenten in het

ontroerend, vertelt Bosma. “Er is een jongen die

reguliere onderwijs. Naast training van de docenten

heel lang heeft thuisgezeten en die nu gewoon naar

die lesgeven aan de Matrix-leerlingen, bieden we

school gaat. Er zijn ouders die ons met tranen in de

in samenwerking met het Autismeteam Noord-

ogen vertellen dat ze hun kind weer terug hebben.

Nederland, ook een Singellandbrede scholing aan,

Leerlingen zitten weer goed in hun vel, voelen zich

waarin docenten leren hoe ze moeten omgaan met

hier veilig en komen hier graag. Het is fantastisch

dit type leerlingen.”

om te zien en te horen dat we voor veel ouders en
leerlingen echt het verschil maken.”
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GRENZEN

TIPS

En dat maakt dat de aanmeldingen binnen-

•	Voeg de mooie dingen van vo en vso samen en

stromen. Hoeveel leerlingen het Matrix Lyceum
volgend jaar heeft, is nog niet bekend –
waarschijnlijk tussen de 25 en 30 – maar in ieder
geval gaan er, naast de onderbouwgroep, ook een
midden- en bovenbouwgroep van start.

gebruik elkaars kwaliteiten.
•	Durf buiten boekjes, regels en kaders te
denken. Het draait om denken, durven en doen.
•	Kies voor ‘learning by doing’. Ga zo snel
mogelijk aan de slag, reflecteer, en leer van de
ervaringen.

Maar het succes brengt ook een uitdaging met
zich mee, ziet Flokstra. “Dat we zo goed out of the
box kunnen denken en maatwerk kunnen leveren,

MEER INFORMATIE

is ook onze valkuil. We moeten onze grenzen
bepalen in de toelating en dus ook ‘Nee’ durven

Teuny Bosma

te zeggen. Hoeveel leerlingen kunnen we aan?

t.bosma@matrixlyceum.nl

En welke leerlingen nemen we wel en niet aan?
We moeten daarvoor beleid doorontwikkelen.

Rosanne Flokstra

We zorgen voor een goede, zorgvuldige

r.flokstra@matrixlyceum.nl

intakeprocedure, waarbij we goede afspraken
maken met leerlingen, ouders en hulpverleners.
Want een goede start is het fundament van een
succesvol traject.”
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2.

DOCENT MAAKT
HET
VERSCHIL
DE

Niet zozeer inzoomen op de individuele

IN REGULIERE KLAS

onderwijsbehoeften van de leerling, maar
vooral op de wijze waarop de docent op die

In de visie van klein Rot en Van der Wel betekent

behoeften moet inspelen. Dat is een van de

dat zeker niet dat er voor deze leerlingen een apart

uitgangspunten van de Maatwerkklas van het

schooltje in de school wordt gecreëerd. De leerlingen

Twents Carmel College (TCC) in Oldenzaal.

moeten onderdeel zijn en zich onderdeel voelen van

Marjan klein Rot en Jan van der Wel ontwikkelden

de reguliere school. “Op basis van mijn ervaring in

dit onderwijsarrangement op basis van een

het vso ben ik ervan overtuigd dat deze leerlingen

onderzoek dat zij samen hebben uitgevoerd.

veel meer kunnen dan we denken”, zegt Van der Wel.
“Als je vertrouwen in de leerlingen hebt en dat ook
uitspreekt, dan maken ze dat meestal waar.”

Van der Wel en klein Rot werken al veel langer
samen. Klein Rot als coördinator van de

Het Penta College werd opgeheven en, op 4

onderbouwunit van het TCC en Van der Wel

leerlingen na, zijn de 18 Penta leerlingen met ingang

als locatieleider van de inmiddels opgeheven

van het schooljaar 2017-2018 ingeschreven bij

vso-school het Penta College locatie Oldenzaal

het TCC. Allemaal zitten zij in een reguliere klas.

(Attendiz), die tegenover het TCC was gevestigd3.

De Maatwerkklas dient als ‘achtervang’ voor als

Hun beider besturen vroegen klein Rot en Van der

het even niet gaat of als de leerling tijdelijk extra

Wel om aan de hand van een dossieranalyse te

ondersteuning nodig heeft. Doel is altijd dat de

onderzoeken wat er nodig is om vso-leerlingen

leerling zo snel mogelijk weer teruggaat naar het

op te nemen in de reguliere school. Belangrijkste

reguliere proces.

conclusie was dat niet alle, maar wel bíjna alle
leerlingen in de reguliere school onderwijs

Leerlingen zijn dus per definitie tijdelijk in de

kunnen volgen. Mits de school zorgt voor de

Maatwerkklas, benadrukt klein Rot. “Hoe vaak en

noodzakelijke aanpassingen waarbij de rol van de

hoe lang ze daar zijn en wat ze daar doen, verschilt

docent van cruciaal belang is.

per leerling. Dat varieert van ‘check-in-check-out’ –
even contact bij de start en aan het eind van de dag
– tot een verblijf gedurende een aantal weken waarin
de leerling onderwijs en intensieve begeleiding
krijgt. Voor weer andere leerlingen is het de plek

3.	Van der Wel heeft de afgelopen schooljaren deels bij Attendiz en deels bij het TCC gewerkt aan
projecten in het kader van passend onderwijs, onder andere de Maatwerkklas.
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waar ze naartoe gaan als de spanning te hoog

maar zij leren ook van de reguliere docenten. Ze zijn

oploopt.”

bijvoorbeeld niet gewend om in zo’n grote school
te werken en krijgen in de maatwerkklas ook met

Ook reguliere leerlingen kunnen in de

reguliere leerlingen te maken.”

Maatwerkklas terecht, althans, na een
zorgvuldige aanmeldingsprocedure. Alleen de

Twee coördinatoren zorgen voor de verbinding met

ondersteuningscoördinator kan leerlingen voor

de reguliere ondersteuningsstructuur van het TCC.

de Maatwerkklas aanmelden. Het is dus geen

“Die verbinding is essentieel”, zegt klein Rot. “Je

time-outvoorziening voor alle leerlingen. “Het

kunt dit onmogelijk als ‘losstaande voorziening’

is belangrijk om een drempel in te bouwen,”

neerzetten; het moet worden ingebed in de hele

vindt Van der Wel, “want de Maatwerkklas is een

ondersteuningsstructuur. Een goede samenwerking

specialistische voorziening, waar de problematiek

met de ondersteuningsteams van de locaties is dan

heel precies wordt bekeken en aangepakt. De rol van

ook noodzakelijk.”

de docent wordt daarin nadrukkelijk meegenomen.
De aanname van leerlingen moet dus zorgvuldig
verlopen. Aan de andere kant willen we ook niet dat

ROL VAN DE DOCENT

er aan de voorkant grote blokkades zijn, want het
onderwijsproces moet doorgaan. We proberen daar

Maar er moet meer gebeuren, vinden Van der

een balans in te vinden.”

Wel en klein Rot. Want toen zij zich bogen over
de vraag hoe de ideale ondersteuningsstructuur

INGEBED

eruit ziet, kwamen zij erop uit dat de begeleiding
van leerlingen zo veel mogelijk in de klas moet
plaatsvinden. “Dat is natuurlijk veel effectiever dan

Een team van (ex)vso-docenten en docenten

de leerling uit de klas halen en in een apart kamertje

vanuit het regulier vo geeft de maatwerkleerlingen

begeleiden”, zegt Van der Wel. “De leerling moet

ondersteuning. Een aantal docenten uit het

het kunnen toepassen in de klas, en heel belangrijk:

regulier vo heeft ter voorbereiding een aantal

de docent ook. Want het is een interactie; het is

lessen verzorgd op het Penta College. “Dat was

nooit alleen het probleem van de leerling. Daarom

voor deze leraren een eye-opener”, vertelt Van der

is ons streven dat alle leerlingen in de klas de juiste

Wel. “Hun beeld van de vso-leerling is in positieve

ondersteuning krijgen. Want de docent maakt het

zin veranderd en het heeft hen gemotiveerd

verschil.”

om met deze leerlingen te werken. Je ziet in het
maatwerkteam een onderlinge kruisbestuiving. De

Gevolg van deze ambitie is dat alle docenten

expertise van de vso-docenten is onontbeerlijk,

worden toegerust om elke leerling, dus ook de
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maatwerkleerlingen, in hun lessen te ondersteunen.

TIPS

“Omdat het gaat om veel docenten en de een het
spannender vindt dan de ander, zal dat zeker tijd

•	Creëer geen aparte setting, maar neem de

gaan kosten”, zegt klein Rot. “Maar het gesprek

leerlingen op in de reguliere klas.

hierover is inmiddels op gang gebracht en er is in

•	Neem de inspectie mee in de plannen.

ieder geval overeenstemming over deze ambitie.

•	Heb lef en zoek de grenzen op. Kijk vanuit het

Dat is een mooie uitgangspositie. We gaan komend

perspectief van de leerlingen.

schooljaar beeldcoaches opleiden die docenten in

•	Bundel de expertise, verstevig de

de klas gaan ondersteunen. Vanaf nu zetten we dus

samenwerking tussen het regulier en speciaal

vooral in op de rol van de docent.”

onderwijs. Voor sommige kinderen blijft het
speciaal onderwijs (tijdelijk) een betere plek.

GEDREVEN
MEER INFORMATIE

Dat gebeurt vanuit een sterke gedrevenheid, die
mede is ingegeven door de opbrengsten van het

Jan van der Wel

eerste jaar Maatwerkklas. Van der Wel: “De meeste

jan@vanderwel-onderwijsdiensten.nl

leerlingen die de transitie van het vso naar het
regulier vo hebben gemaakt zijn goed in het reguliere

Marjan klein Rot

onderwijs geland, en er zijn er een aantal die bijna

m.kleinrot@twentscarmelcollege.nl

niks meer te zoeken hebben in de Maatwerkklas. We
zien dat de gedragsproblematiek van deze leerlingen
in een reguliere context echt vermindert.”
“Wat zeker heeft bijgedragen is dat we van onze
bestuurders alle ruimte kregen om grenzen op te
zoeken”, voegt klein Rot toe. “We konden vrij kijken
hoe we dit het beste kunnen vormgeven, ook als het
nodig was om bestaande praktijken of structuren
overboord te gooien. Dat maakt ook dat het breed
gedragen wordt.”

16

HERMEN VERBAAS

MAAIKE SWART

SAMENWERKING REGULIER EN SPECIAAL

3.
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IN EEN

BETER ELFTAL
GA JE

BETER VOETBALLEN
Op het Teylingen College KTS in Voorhout is

worden individueel gecoacht. Het is dan ook een

er voor basis- en kaderleerlingen die extra

voorwaarde dat de leerlingen coachbaar zijn.

ondersteuning nodig hebben aan ieder leerjaar

Dat houdt in dat ze moeten kunnen reflecteren

een symbioseklas gekoppeld. Deze leerlingen

en dat ze enig probleembesef hebben.”

volgen de praktijkvakken in de reguliere klas.
Hermen Verbaas, teamleider ondersteuning

Een andere belangrijke voorwaarde voor toelating

op het KTS, en beleidsadviseur Maaike Swart

in een symbioseklas is dat de leerling een

ontwikkelden de aanpak. “De verbinding met de

beroepswens heeft. Doel van de symbioseklassen

reguliere klas is essentieel.”

is namelijk dat de leerlingen een vmbo-diploma
halen. Verbaas: “Natuurlijk kunnen leerlingen na
de eerste twee jaar ook certificaten halen, maar

Het begon in 2013 met één symbioseklas, die was

dat is niet de leerweg die we met deze klassen

gekoppeld aan het derde leerjaar. Gaandeweg

voor ogen hebben. Met een vmbo-diploma basis

is het aantal symbioseklassen uitgebreid en

of kader doorstromen naar niveau 2, 3 of 4 van het

nu heeft elk leerjaar er eentje. Leerjaar 3 heeft

mbo: dat is het beoogde uitstroomperspectief.

volgend schooljaar zelfs twee symbioseklassen,

Daarom is het heel belangrijk dat de leerlingen

omdat de school zich strak houdt aan de

graag voor een beroep willen leren en dat ze

afspraak dat een symbioseklas maximaal 12

daartoe in staat zijn. Om de drempel tussen

leerlingen telt en er 16 aanmeldingen waren.

symbioseklas en mbo te verlagen, bieden we
in samenwerking met twee roc’s het eerste jaar

BEROEPSWENS
Dat er wat dat betreft geen water bij de wijn

van mbo 2 aan in ons eigen schoolgebouw.”

AANPASSINGEN

wordt gedaan, heeft te maken met de doelgroep:
leerlingen die behoefte hebben aan structuur,

De symbioseleerlingen volgen de praktijkvakken

voorspelbaarheid, rust, regelmaat en duidelijke

– zo nodig met aanpassingen – in de reguliere

afspraken. Swart: “We komen tegemoet aan

klas. Wát er wordt aangepast, is in de eerste

deze behoeften door de klassen niet groter te

plaats afhankelijk van de behoeften van de

maken dan 12 leerlingen, de theorielessen aan te

leerling, maar ook van de beroepsrichting. Deze

bieden in een vast lokaal, en een beperkt aantal

leerlingen kunnen bijvoorbeeld gemakkelijker

docenten in te zetten: de mentor geeft meerdere

meedraaien in de praktijklessen techniek dan in

vakken en de andere docenten geven zoveel

de horecalessen, zo heeft de ervaring geleerd.

mogelijk twee vakken. De symbioseleerlingen

“Bij techniek is er een duidelijke structuur”,
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zegt Verbaas. “De leerlingen voeren individueel

is er een pedagogisch medewerker die de

opdrachten uit volgens een ‘werkbriefje’ met de

leerlingen volgt en die fungeert als eerste

stappen die de leerling moet doorlopen. Maar bij

opvang bij incidenten of als de leerling stoom

horeca worden leerlingen anders aangestuurd.

moet afblazen. “Zij kent alle leerlingen, is

Daar wordt meer in een klassensetting gewerkt,

sterk gericht op de relatie en werkt nauw

is er minder voorgestructureerd en zijn er vaak

samen met de mentoren”, vertelt Verbaas.

meer prikkels. Daarom werken we bij horeca

“Daarnaast wisselen we expertise uit met de Leo

wel eens met een kleinere klas of worden de

Kannerschool en een vso-school, onder andere

symbioseleerlingen in duo’s of trio’s aan een

om snel te kunnen schakelen en stroperige

reguliere klas gekoppeld. We zijn nog aan het

procedures te voorkomen. We hebben met deze

schaven en schuren om te kijken hoe we deze

partners bijvoorbeeld ook afspraken gemaakt

leerlingen in de horecalessen het beste kunnen

voor het geval het toch niet lukt, zodat de

ondersteunen. Voorop staat dat het maatwerk is.”

leerling snel elders kan worden geplaatst en het
onderwijs doorgang kan vinden. Want ondanks

Het onderwijsprogramma wordt overigens

de zorgvuldige intake, een warme overdracht

niet aangepast; de symbioseleerlingen volgen

en een proefweek voor zij-instromers, blijkt

dezelfde vakken en nemen deel aan alle

soms dat de symbioseklas toch niet de meest

onderdelen van het reguliere curriculum, zoals

passende plek is. Het blijft mensenwerk.”

stages en de werkweek, vertelt Swart. “Wel
hebben we voor de werkweek een alternatief

Ook de samenwerking met jeugdhulp wordt

programma, omdat niet alle leerlingen het prettig

geïntensiveerd. Vanaf volgend schooljaar is

vinden om te blijven slapen.” “Het is echt een

er twee dagen per week een psycholoog in de

tussenvorm van vso en regulier”, vat Verbaas

school. Dit is een pilot van een jaar, die wordt

samen. “We gebruiken de goede dingen uit het

gefinancierd door zes gemeentes. Verbaas en

speciaal onderwijs in een reguliere setting.

Swart hebben er hoge verwachtingen van. “We

We zien dat dit deze leerlingen veel brengt.

hebben per jaar ongeveer 12 tot 15 jongeren

In een beter elftal ga je beter voetballen.”

die behandeling nodig hebben”, zegt Swart.
“Het is voor deze leerlingen en voor hun ouders

EXPERTS

heel prettig als dat op school kan gebeuren.
We kunnen als school veel maatwerk leveren,
maar we richten ons op onderwijs. Dat is ook

Ten behoeve van de begeleiding van de

het succes van symbiose, dat de ondersteuning

symbioseleerlingen worden, naast de mentor

in principe in de klas wordt gegeven. Maar er

die extra uren krijgt, experts ingezet. Zo

zijn leerlingen die meer nodig hebben. Daar
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gaat de psycholoog zich op richten. We hebben

TIPS

sinds kort, net zoals in het speciaal onderwijs,
ook een commissie van begeleiding.”

•	Zet de symbioseklassen stap voor stap
op en zorg voor een ‘proeftuin’.

PITTIG

•	Zorg voor verbinding met externe
partners als jeugdzorg en vso.
•	Sta voor je keuzes en geef niet te snel op.

De inzet van experts is belangrijk en noodzakelijk,
maar het moet vooral gebeuren in de klas.
“Wij zijn een school met veel structuur,” zegt

MEER INFORMATIE

Verbaas, “dus in principe past deze aanpak
heel goed bij onze school en bij onze docenten.

Hermen Verbaas

De meeste reguliere docenten vinden het leuk

h.verbaas@teylingen-college.nl

dat ze deze leerlingen in de klas hebben, maar
geven ook aan dat ze het best pittig vinden.

Maaike Swart

De ondersteuning van reguliere docenten is

m.swart@swvduinenbollenstreek.nl

dan ook een aandachtspunt. Vanaf volgend
schooljaar krijgen de symbiosedocenten een
vaste coach. Het samenwerkingsverband biedt
eens in de twee jaar de mogelijkheid om de
Master SEN te volgen, en een aantal docenten
heeft dat inmiddels gedaan. Ook organiseren
we elk jaar een aantal scholingsmomenten voor
docenten. Het is heel belangrijk dat docenten
goed worden toegerust om deze leerlingen in
de les structuur en ondersteuning te bieden.”
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TYMEN KAMPHUIS, GEORGE PENNINGS & KEES PELS
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4.

KLASSEN

MET

EXPERTISE

Vorig schooljaar is de Ambelt (cluster 4) in

PASSENDE ROUTE

Deventer geïntegreerd in De Marke, een van de
locaties van het Etty Hillesum Lyceum. Daar zijn

Omdat dat zeker geldt voor de

nu zogeheten ‘Klassen met Expertise’ (KME)

onderbouwleerlingen, krijgen zij alle lessen

gevestigd. Tymen Kamphuis en Kees Pels, beiden

van één docent. Alleen de vakken gym, koken,

afkomstig van de Ambelt, zijn teamcoördinatoren

beeldende vorming en techniek worden gegeven

van de KME. George Pennings, directeur van

door andere docenten. In het tweede jaar gaan

praktijkonderwijs Arkelstein – ook onderdeel van

de leerlingen, regelmatig naar ‘beneden’, waar

het Etty Hillesum Lyceum – is als adviseur bij KME

ze de reguliere obw-lessen volgen (oriëntatie

betrokken.

op beroepenwerelden). Ze snuffelen aan de
verschillende sectoren, zodat ze aan het eind
van het jaar een goede keuze kunnen maken.

Nu zijn de KME-lokalen nog apart op de
bovenste verdieping gevestigd, maar over

In de bovenbouw zijn er twee routes: de leerling

een paar jaar zullen ze zich midden in de

integreert zoveel mogelijk in het vmbo-traject

school bevinden, waar vmbo basis, -kader

en werkt toe naar het diploma, of de leerling

en mavo worden aangeboden. “Door voor

gaat naar de ‘plusklas’. Deze klas is bedoeld

deze leerlingen een plek te creëren tussen de

voor de KME-leerlingen met een meervoudige

reguliere klassen, hopen we dat de integratie

problematiek waarvoor het niet haalbaar is om

makkelijker zal zijn”, legt Kamphuis uit. “Nu

een diploma te halen. Zij worden toegerust voor

zit het gebouw de integratie nog wel eens in

arbeid of ze kunnen binnen de KME-klas niveau

de weg, bijvoorbeeld doordat KME-leerlingen

1 halen. “Welke route leerlingen ook volgen,

die reguliere lessen volgen zich niet altijd

het is altijd onderwijs op maat”, zegt Pels. “De

veilig voelen als ze een heel eind door de

leerling is het vertrekpunt. Leerlingen kunnen

drukke school moeten lopen. Maar ook: als

bijvoorbeeld langer over de onderbouw doen,

je dichter bij elkaar zit, zie je elkaar meer en

de intensiteit van de begeleiding verschilt,

wordt het ook sneller vertrouwd. Wel blijft

en de ene leerling integreert sneller of meer

de KME-afdeling een apart gebied binnen de

in het reguliere dan de andere. We zoeken bij

school, want kleinschaligheid en veiligheid zijn

elke leerling naar de meest passende route.”

heel belangrijk voor deze groep leerlingen.”
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RUIMTE GEVEN

KRUISBESTUIVING

Dat is alleen mogelijk doordat met de inspectie

Het kost tijd, maar de gesprekspartners zien

is afgesproken dat de KME-klas, mits goed

dat voormalige Ambeltdocenten en reguliere

onderbouwd, mag afwijken van de regelgeving

leraren langzaamaan naar elkaar toegroeien en

die geldt voor het reguliere onderwijs. Toch is

van elkaar leren. “Doordat de Ambelt ook in dit

daar nog wel wat te winnen, stelt Pennings,

gebouw zat en de wens om samen te werken al

op wiens praktijkschool Arkelstein vier jaar

langer leeft, werd er op individueel niveau al vaak

geleden vso-school De Bolster integreerde. “Met

samengewerkt”, vertelt Kamphuis. “Wel zijn er

passend onderwijs wordt van reguliere scholen

soms grote verschillen te overbruggen, vooral op

verwacht dat ze bijzondere trajecten voor deze

het gebied van het pedagogisch handelen. Wat

leerlingen realiseren, maar dan moeten die

wij vanuit de Ambelt vanzelfsprekend vinden,

scholen wel de ruimte krijgen om echt maatwerk

bijvoorbeeld standaard huisbezoeken, is dat

te kunnen leveren. Ofwel, dezelfde ruimte die

binnen de reguliere setting lang niet altijd.

het vso daarvoor krijgt. Hoewel we de inspectie

Maar we doen steeds meer samen, bijvoorbeeld

toestemming kunnen vragen om van de regels af

de pauzewacht. Dan spreek je elkaar en zie

te wijken, hebben we die ruimte op dit moment

je van elkaar hoe je omgaat met incidenten.

nog niet. Zo kunnen leerlingen die niet in

De expertisepunten, waar leerlingen naartoe

staat zijn om het PTA-traject – Programma van

kunnen als het in de klas even niet goed gaat,

Toetsing en Afsluiting – te volgen, maar wél de

worden ook gerund door reguliere en ‘speciale’

capaciteiten hebben om een mavodiploma te

collega’s samen. En ook geven reguliere docenten

halen, in het reguliere onderwijs geen mavo-

van praktijkvakken les in de KME-klassen en

staatsexamen doen. In het vso kan dat wel,

volgen KME-leerlingen reguliere lessen.”

en we hebben gezien dat dit voor heel wat
leerlingen een prachtige oplossing is. En een hele

De kruisbestuiving is dus in volle gang. Op basis

belangrijke: het is het verschil tussen wel en geen

van de ervaringen in het praktijkonderwijs,

diploma halen. Het is treurig dat regels het halen

dat al vier jaar in het Etty Hillesum Lyceum is

van een diploma in de weg staan. De regelgeving

geïntegreerd, weet Pennings dat dit vruchten

loopt nog achter bij passend onderwijs.”

afwerpt. “Doordat je als één school opereert, zie
je dat er gaandeweg pedagogisch-didactische
zaken door de schotten heen sijpelen. Het is
heel belangrijk dat de KME-docenten meer
in de reguliere klassen les gaan geven en
omgekeerd, want dan leer je elkaar beter
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kennen. Voordeel daarvan is ook dat de KME-

TIPS

leerlingen die in het reguliere gaan integreren,
les krijgen van een docent die ze al kennen.”

•	Geef KME-leerlingen een eigen plek, maar
lokaliseer die zo mogelijk midden in het

LOKALE SAMENWERKING

schoolgebouw, tussen de reguliere klassen.
•	Maak afspraken met de inspectie om
zoveel mogelijk onderwijstrajecten

Om de KME-leerlingen optimaal te kunnen
begeleiden, is ook lokale samenwerking van

op maat te kunnen realiseren.
•	Creëer zoveel mogelijk mogelijkheden

groot belang. Zo werken KME, praktijkonderwijs

om reguliere en speciale docenten

en vso-scholen (en mogelijk binnenkort ook ROC

samen te laten werken.

Aventus) op het gebied van arbeidstoeleiding
samen in het zogenoemde MatchPOinD
(Match Passend Onderwijs In Deventer). De

MEER INFORMATIE

deelnemende partijen hebben een gezamenlijk
trainingscentrum voor arbeidsvaardigheden en

Tijmen Kamphuis

werken samen op het gebied van stages. “Met

t.kamphuis@ettyhillesumlyceum.nl

MatchPOinD hebben we ook een goede ingang
bij de gemeente”, vertelt Pels. “Want ook de

Kees Pels

gemeente Deventer is sterk gemotiveerd om zich

k.pels@ettyhillesumlyceum.nl

in te zetten voor deze kwetsbare groep jongeren.
Zo zijn er het Schakelpunt en het 18 min – 18

George Pennings

plusconvenant, belangrijke stedelijke initiatieven

g.pennings@ettyhillesumlyceum.nl

die erop zijn gericht om een sluitende aanpak
te ontwikkelen om thuiszitten te voorkomen.”
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WIM DORTMANS
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INTEGRAAL
ONDERWIJS

OZAPP

In Vught werken zorg en onderwijs nauw samen

leerlingen in de meeste gevallen niet hoeven te

in OZAPP: een onderwijszorgarrangement voor

verkassen naar het speciaal onderwijs.

leerlingen met psychiatrische problematiek of een
vermoeden daarvan. Inzet is om de leerling zo lang
mogelijk op de eigen school te laten functioneren.
Louis van Waaijenburg (onderwijs) en Wim

DE DRIEHOEK
GESLOTEN KRIJGEN

Dortmans (zorg) leggen uit hoe ze dat doen.
De samenwerking is een rechtstreeks gevolg van
de invoering van passend onderwijs, vertelt
In het Zorgpark Voorburg in Vught zijn allerlei

Van Waaijenburg, trajectbegeleider van

zorginstellingen gevestigd, waaronder Herlaarhof,

Zuiderbos: “Er waren in ons samenwerkings-

centrum voor kinder- en jeugdpsychiatrie,

verband veel thuiszitters, en omdat een aantal

en Zuiderbos, specialist in onderwijs aan

van hen bij ons bekend was, hebben we dit

kinderen en jongeren met ernstige onderwijs-

integrale arrangement opgezet om te kijken hoe

beperkingen die zijn gerelateerd aan

we die ongewenste situatie weer vlot kunnen

psychiatrische problemen. Herlaarhof en

trekken: door middel van behandeling en

Zuiderbos werken sinds een jaar of vijf nauw

onderzoek, door een gerichte aanpak op school

samen in OZAPP: een onderwijszorgarrangement

en door ondersteuning in de thuissituatie. Zo

voor jongeren met psychiatrische problemen.

willen we de driehoek waar Wim het over heeft

Nog drie andere instellingen zijn aan OZAPP

weer gesloten krijgen.”

verbonden: Buro3o, een zorgaanbieder
voor kinderen en jongvolwassenen, GGZ

De Meierij is overigens niet het enige samen-

Oost-Brabant en De Viersprong, GGZ-

werkingsverband dat gebruikmaakt van OZAPP.

specialist in persoonlijkheidsstoornissen en

Ook de aangrenzende regio’s Waalwijk en Oss/

gedragsproblemen.

Uden/Veghel kunnen een beroep doen op dit
arrangement.

Wim Dortmans, gz-psycholoog bij Herlaarhof en
Buro3o, vat als volgt kernachtig samen wat OZAPP

Er gelden twee criteria voor de deelname

is: “Een integraal arrangement, waarin onderwijs

aan OZAPP. “Het eerste criterium is dat we

en zorg samen optrekken, en waarin een driehoek

constateren dat er handelingsverlegenheid

wordt gemaakt tussen school, ouders en zorg,

op school is”, vertelt Dortmans. “Wat is er al

met het kind centraal.” Kenmerkend voor de

ingezet? En welke vragen blijven er desondanks

aanpak is dat reguliere scholen de specifieke

bestaan bij de leerkracht, de interne begeleider of

expertise van OZAPP in huis halen, waardoor

zorgcoördinator en het samenwerkingsverband?
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Het tweede criterium is dat er een vermoeden

de eerste screening hebben we overleg in het

moet zijn van psychiatrische problematiek,

OZAPP-team, waar de lijntjes kort zijn en we

bijvoorbeeld als de leerling in kwestie door

snel dingen met elkaar kunnen afstemmen.”

de huisarts of jeugdarts is verwezen naar een
GGZ-instelling. Als alles erop wijst dat het
gaat om ernstige opvoedproblemen, is het

TIME-OUT

wijkteam vanzelfsprekend eerst aan zet.”
Binnen OZAPP zoeken de vertegenwoordigers

SCREENING

van de driehoek samen naar oplossingen. Van
Waaijenburg geeft een aantal voorbeelden
uit de dagelijkse praktijk: “Een kind kan

Ook in Noord-Brabant zijn er lange wachtlijsten

zo overprikkeld raken, dat het even uit een

voor mensen met psychische problemen.

bepaalde situatie gehaald moet worden. Dan

Dat is vervelend, omdat het bij dreigende

kan een school een time-out-ruimte inrichten,

uitval nou juist essentieel is dat er snel wordt

waar rust en regelmaat heerst en waar de

geïntervenieerd. “Als je een half jaar moet

leerling op adem kan komen.” Ander voorbeeld:

wachten, dan zit dat kind ondertussen al lang

“Als uit nader onderzoek blijkt dat het voor een

thuis”, zegt Dortmans. “Daarom hebben we iets

leerling te zwaar is om hele dagen naar school

bedacht om snel interventies te kunnen plegen:

te gaan, kijken we samen met leerplicht of hij

directe aanmelding bij OZAPP, met instemming

misschien halve dagen naar school kan. Omdat

van de ouders dat er problemen zijn waar we

dit natuurlijk consequenties heeft voor het op

anders niet uit komen. Vervolgens plan ik een

tijd verwerken van de leerstof, bekijken we of

screeningsgesprek met het kind en zijn ouders.

het bijvoorbeeld mogelijk is om die over de

Dat zou je ‘specialistisch preventief werken’

jaren te spreiden. Maar in een andere situatie

kunnen noemen. Die screening is immers nog

kan uit onderzoek blijken dat het voor een

geen gedegen diagnostiek. Ik geef een indicatie

leerling juist wél passend is om hele dagen naar

van de kwetsbaarheid en de belastbaarheid van

school te gaan in plaats van een deel van de

het kind. Wat zijn zwakte én wat zijn kracht is.”

lesdagen. We kunnen dan, naast ondersteuning
op school, ook hulp thuis inzetten, bijvoorbeeld

Van Waaijenburg vult aan: “Ik breng ondertussen

door ouders te ondersteunen in hoe zij

de situatie op school in kaart: hoe gedraagt de

hun zoon of dochter kunnen bewegen op

leerling zich daar? Wat heeft de school al gedaan,

tijd op te staan en naar school te gaan.”

en wat heeft dat opgeleverd? We nemen daarbij
ook de sterke kanten van de leerling mee. Na
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GERICHTE OBSERVATIE

TIPS

Op die manier kan een leerling, zo nodig met

•	Zorg dat je de driehoek ouders-

aanpassingen, in z’n eigen reguliere schoolklas

zorg-school gesloten houdt.

blijven. Maar soms is het probleem zo groot, dat

•	Houd de lijnen kort.

de school de leerling geen passend onderwijs

•	Kijk ook naar de sterke kanten

kan bieden. Van Waaijenburg kijkt dan samen

van een leerling.

met de school, het samenwerkingsverband en
de ouders waar zo’n leerling wel terecht zou
kunnen: op een andere reguliere school, op een

MEER INFORMATIE

school voor speciaal onderwijs of op Zuiderbos.
Louis van Waaijenburg
Voor de duidelijkheid: Zuiderbos is in principe

l.vanwaaijenburg@zuiderbos.nl

tijdelijk, het is in de meeste gevallen geen
verblijfsschool. Het verschil met een ‘reguliere’

Wim Dortmans

vso-school is dat er integraal wordt gewerkt:

w.dortmans@reiniervanarkel.nl

er is altijd een verbinding met behandeling
en onderzoek. Van Waaijenburg: “Zuiderbos
is er voor gerichte observatie: wat doet een
leerling en hoe reageert hij op interventies?
De zorg zit bij Herlaarhof naast de deur, dus
we kunnen snel schakelen. Ook de lijntjes met
de andere zorgpartners zijn kort, waardoor
we samen kunnen bepalen waar deze leerling
het best tot zijn recht komt, op een reguliere
school of toch in het speciaal onderwijs?’
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6.

“IK HEB HET JE
GEZEGD!”
Op vmbo Sint Ursula, in het Limburgse

ERUIT HALEN WAT ERIN ZIT

Heythuysen, draait al ruim tien jaar een bijzonder
project: de syntheseklas. Leerlingen die vroeger

Maar al snel haakte de Universiteit van

voorbestemd leken voor het speciaal onderwijs,

Amsterdam aan in het kader van het

halen daar nu een vmbo-diploma. Rik Hermans en

innovatieproject Durven Delen Doen van

Robbert Schoester hebben het project onder hun

de VO-raad. De syntheseklas kreeg vorm.

hoede en leggen uit hoe het komt dat deze klas

“Het grote idee erachter is kinderen kansen

zo succesvol is.

bieden, niets meer en niets minder. Eruit
halen wat erin zit”, legt Hermans uit.

De ortolaan is een schuw vogeltje. Hij laat zich
zelden zien of horen, en dat is jammer, want

Aanvankelijk werden de kandidaat-leerlingen

hij heeft heel wat te bieden. Waarschijnlijk zijn

van de syntheseklas geselecteerd binnen

het deze eigenschappen die ooit mede geleid

De Ortolaan, maar sinds de invoering van

hebben tot de naam van een school voor speciaal

passend onderwijs melden po-scholen uit het

onderwijs in Midden-Limburg. Rik Hermans gaf

samenwerkingsverband Midden-Limburg de

er les op de locatie Heythuysen van De Ortolaan,

leerlingen rechtstreeks aan bij Sint Ursula. “Alle

en brainstormde vaak met zijn collega’s en

aangemelde leerlingen van wie we denken dat

de dienstdoende orthopedagogen over het

ze potentiële kandidaten zijn, lopen aan het

verbeteren van de toekomstkansen van hun

eind van hun laatste basisschooljaar hier een

leerlingen. “Kinderen zaten daar puur op gedrag,

dag met mij mee, zodat ik ze kan observeren”,

konden er geen diploma of deelcertificaten

vertelt Hermans. “Sommigen vallen dan al af,

halen”, herinnert Hermans zich. “Hartstikke

die denken: op zo’n school wil ik niet zitten,

zonde. Want er waren leerlingen bij die naar onze

met zoveel leerlingen ... Over de pakweg

mening best naar regulier door zouden kunnen.”

twintig leerlingen die dan overblijven, gaan
we met de toelatingscommissie – bestaande

Van meet af aan bestond er in Heythuysen een

uit een teamleider, een orthopedagoog en

samenwerking tussen De Ortolaan en de naburige

mijzelf – in overleg. Alles wegen we dan

vmbo-school Sint Ursula. Deze samenwerking

mee: rapportages, cijfertjes, observaties.

leidde in 2007 tot de syntheseklas. “De toenmalige

Ook de ouders worden natuurlijk bij de

directeur van De Ortolaan kwam met het idee en

selectieprocedure betrokken. Zo komen we

vroeg mij om de klas te helpen opzetten en er

tot de samenstelling van de syntheseklas.”

les te geven. Ik werd voor de leeuwen gegooid,
want we moesten het wiel zelf uitvinden.”
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SCHAKELEN...

“Ik ben van oorsprong geschiedenisdocent,
en ik geef dat vak hier ook, op de overige drie

Uiteindelijk belanden zo maximaal twaalf

dagen in de week. Ik had geen ervaring met

leerlingen in de syntheseklas, waar ze

speciaal onderwijs, maar ze hadden iemand

gedurende de eerste twee jaar van hun

nodig om in het tweede jaar van de syntheseklas

vmbo-schoolloopbaan geleidelijk aan, vak

mentor te zijn, en dat trok me erg aan. Het was

voor vak, worden toegeleid naar een regulier

learning on the job, in de praktijk heb ik alles

vmbo-bestaan. Hermans schetst ruwweg

geleerd. In het begin vond ik het heel lastig;

het verloop: “Ik ben in de eerste maanden

de lerarenopleiding geschiedenis was immers

35 uur per week bij die twaalf leerlingen.

voornamelijk vakgericht en veel minder gericht op

Dan geef ik alle theorievakken en ga ik mee

de pedagogiek. Je leert het in de praktijk echter

naar de praktijkvakken die door vakdocenten

snel, zeker met ervaren collega’s als Rik en Anke.”

gegeven worden. Ik ben dus eigenlijk een
soort groepsleerkracht, een verlengstuk van

Het schakelen gaat in het tweede jaar van de

de basisschool. Dat model wordt geleidelijk

syntheseklas gewoon door, legt Schoester

aan afgebouwd. Je kent je leerlingen heel

uit: “De vakken die ze al geschakeld hebben,

goed, en op het moment dat we met elkaar

blijven ze gewoon in de reguliere klas doen.

zien: er is groei, tijdens bepaalde lessen gaat

Geleidelijk aan schakelen ze vervolgens ook

het goed, dan gaan we voor het vak in kwestie

de overige vakken, die ik dus allemaal tot die

‘schakelen’ naar de reguliere klas. In een

tijd geef. Welk vak wanneer wordt geschakeld,

vaste volgorde: tussen de herfst en de kerst

is volstrekt individueel bepaald. Elk uur heb

Engels, tussen kerst en carnaval Nederlands

ik dus een ander groepje leerlingen in de klas:

en dan uiterlijk tegen mei wiskunde. Meestal

soms heb ik er negen, soms maar twee of drie.

zijn ze aan het eind van het eerste schooljaar

Je hebt daardoor heel veel tijd om de leerlingen

voor een vak of zes, zeven geschakeld.”

te begeleiden. En los daarvan komen ze vanaf
de meivakantie sowieso één keer per week

...EN DOORSCHAKELEN

alle twaalf terug voor de mentorles.” Vanaf
het derde jaar zijn de syntheseklasleerlingen
voor alle vakken geschakeld en zitten ze

In het tweede jaar komen de leerlingen
drie dagen per week in de klas bij Anke van
Cleef en twee dagen bij Robbert Schoester.
Laatstgenoemde geeft sinds de invoering van
passend onderwijs in 2014 les op Sint Ursula:

voltijd in de reguliere vmbo-klassen.
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NIET BLIJVEN PAMPEREN

MEER INFORMATIE

Anno 2018 draait de syntheseklas tien jaar.

Rik Hermans

In al die jaren was het aantal uitvallers op de

r.hermans@ursula.nl

vingers van één hand te tellen. Het succes is
dus groot, geeft Hermans grif toe: “Dat merken

Robbert Schoester

we vooral aan de reactie van de ouders, als

r.schoester@ursula.nl

hun kinderen dat papiertje in handen hebben
waarvan ze nooit gedacht hadden dat het ze
zou lukken. Dan zien ze hoeveel zelfvertrouwen
hun kind heeft gekregen. Want een deel van de
kracht van het model is dat we deze leerlingen
niet blijven pamperen: in principe moeten ze
vanaf de derde klas hun eigen boontjes kunnen
doppen. In het begin is dat best moeilijk. En
vinden ze mij soms best wel een vervelende
man. Maar vorig jaar kreeg ik van een van de
leerlingen een afscheidscadeautje met in het
Limburgs: ‘Ich heb ut uch gezagdj!’ – ik heb het
je gezegd! Dat had ik hem altijd voorgehouden,
en nu bedankte hij me met mijn eigen woorden.”

TIPS
•	Zorg voor een veilige omgeving: een kleine
klas met een vaste groepsleerkracht.
•	Schakel heel geleidelijk, vak voor
vak, naar het reguliere onderwijs.
•	Pamper je leerlingen niet onnodig, maar zorg
wel dat je ook in het derde en vierde vmboleerjaar als achtervang beschikbaar bent.
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NABESCHOUWING
In alle praktijkvoorbeelden in deze publicatie

Ik had boven mijn nabeschouwing een pakkende

draait het om de samenwerking tussen vso en

titel kunnen zetten, zoals ‘Een lappendeken

vo. Maar er zijn ook verschillen, zo blijkt uit deze

op een ongespreid bed’ om aan te geven

nabeschouwing van Dolf van Veen. Hij neemt de

dat de verscheidenheid aan initiatieven

praktijkvoorbeelden onder de loep en bespreekt

groot is en dat een duidelijke inhoudelijke

verschillen in bijvoorbeeld doelgroep, aanpak,

koers en passende randvoorwaarden in het

mate van integratie en betrokken partners.

onderwijs(beleid) lijken te ontbreken. Maar dat
klinkt te negatief en doet onvoldoende recht

Dolf van Veen

aan de beoogde praktijkverbetering die de

(Hogeschool Windesheim/Nederlands

initiatiefnemers nastreven, de energie die zij

Centrum Onderwijs en Jeugdzorg)

inzetten en de resultaten die worden behaald.

Ik weet niet hoe het u is vergaan als lezer van de

De invoering van passend onderwijs is niet

zes praktijkvoorbeelden die in deze publicatie

voorafgegaan en begeleid door een uitgebreid

centraal staan. Bij mij overheerst een positief

landelijk ondersteuningsprogramma voor

en optimistisch gevoel. Ik kan niet ontsnappen

scholen, besturen, samenwerkingsverbanden

aan de gedrevenheid van de initiatiefnemers en

en professionals in aanpalende werkvelden.

uitvoerders van de samenwerkingsinitiatieven

Het bundelen van de beschreven

die worden beschreven, ik ruik hun inzet en

uitvoeringspraktijken is mogelijk een stimulans

voel hun passie voor leerlingen, en juist ook

voor praktijkontwikkeling en -verbetering. De

voor de leerlingen waarbij leren en ontwikkeling

voorbeelden kunnen worden gebruikt om de

niet vanzelfsprekend verlopen, waarbij

bestaande uitvoeringspraktijk in scholen en

hindernissen of bedreigingen aan de orde zijn.

samenwerkingsverbanden te overdenken en
om na te gaan of deze initiatieven, al dan niet

STIMULANS
Gelukkig zijn de resultaten van deze inspanningen

in aangepaste vorm, navolging verdienen.

BEHOEFTE AAN ONDERSTEUNING

hoopvol en veelbelovend. De praktijkvoorbeelden
hebben gemeen dat het gaat om samenwerking,

Onze ervaringen bij de uitvoering van het in

en soms integratie, van het voortgezet speciaal

omvang beperkte ondersteuningsprogramma

onderwijs en het voortgezet onderwijs. De

gericht op intensieve samenwerking en

voorbeelden laten ook verschillen zien, onder

integratie van speciaal onderwijs en (speciaal)

meer wat betreft aanleiding en achtergrond,

basisonderwijs voor de PO-Raad1 laten zien

doel, uitvoeringslocatie en doelgroepen,

dat de scholen en betrokken besturen en

betrokken partners, inhoud en vormgeving.

samenwerkingsverbanden in het primair onderwijs
dankbaar gebruikmaken van voorbeelden en in

1.	Voor het ondersteuningsprogramma dat wij uitvoeren in opdracht van de PO-Raad en in
samenwerking met LECSO/sbowerkverband zie de website www.ncoj.nl/sboso.
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groten getale aanwezig zijn bij werkbezoeken

krijgen en vaker terechtkunnen in het reguliere

en door ons georganiseerde studiedagen

onderwijs. Voor het eerst is nu onderzocht hoe

waar praktijkinitiatieven en de bevindingen

de samenwerking tussen vso en vo er uitziet.

van onze ontwikkelgroep2 centraal staan. Ook

Uit het onderzoek blijkt dat de samenwerking

in het voortgezet onderwijs lijkt behoefte te

tussen vso enerzijds en praktijkonderwijs en

zijn aan samenspraak en ondersteuning. Dat

overige vo-scholen (vmbo, havo, vwo) anderzijds

blijkt onder meer uit de opkomst bij door de

vele gezichten heeft. De samenwerking richt

VO-raad georganiseerde bijeenkomsten waar,

zich bijvoorbeeld op maatwerk voor individuele

naast praktijkvoorbeelden, ook de bevindingen

leerlingen, op voorzieningen of arrangementen

zijn besproken van het onderzoek naar

voor specifieke groepen leerlingen, op

samenwerking en integratie van voortgezet

diagnostiek, preventie en advies en/of op

speciaal onderwijs en voortgezet onderwijs3.

deskundigheidsbevordering van vo-leraren.

Vanuit het (landelijk) onderwijsbeleid

De mate waarin op deze gebieden wordt

worden geen suggesties gedaan en is er geen

samengewerkt verschilt aanzienlijk en voor

inhoudelijke stip op de horizon aangegeven.

sommige aspecten geldt dat daarbij vooral het

Scholen voor regulier en speciaal onderwijs,

vmbo en pro betrokken zijn, maar veelal niet het

schoolbesturen en samenwerkingsverbanden

vwo. Kijken we naar intensieve samenwerking,

zijn aan zet om intensieve samenwerking en

gebundelde inzet van vso-vo en integratie van

integratie vorm en inhoud te geven. In alle

voorzieningen, dan gaat het om een klein aantal

windstreken komen dergelijke initiatieven in

initiatieven die zich in de startfase bevinden of

het voortgezet onderwijs voor. De respondenten

in voorbereiding zijn. We kunnen hier spreken

van het genoemde onderzoek merken op dat er

van een beginnende ontwikkeling; de overgrote

al voorbeelden van intensieve samenwerking

meerderheid van scholen doet hier niet aan mee.

tussen regulier en speciaal onderwijs waren
voordat passend onderwijs werd ingevoerd,
maar dat de invoering in 2014 de opkomst

KANTTEKENINGEN

van deze initiatieven wel heeft versneld.
Voor een uitgebreidere samenvatting van de

BEGINNENDE ONTWIKKELING

onderzoeksresultaten, waaronder een korte
typering van vier praktijkbeschrijvingen, verwijzen
we naar de genoemde onderzoekspublicatie(s).

Sinds de invoering van de Wet passend onderwijs

Daarin wordt ook ingegaan op overeenkomsten

in 2014 is het de bedoeling dat leerlingen uit het

en verschillen met de bevindingen uit het

speciaal onderwijs meer thuisnabij onderwijs

onderzoek dat zich richtte op het primair

2.	In de ontwikkelgroep wisselen zes praktijkinitiatieven sinds medio 2016 ervaringen uit en worden oplossingen gezocht
voor methodische en organisatorische uitdagingen. In september 2018 is deze groep uitgebreid tot 14 initiatieven.
3.	Zie www.ncoj.nl/ncoj_publicaties/2018/Evaluatie-passend-onderwijs-samenwerking-tussen-vso-en-vo-engeintegreerde-voorzieningen-voor-specialistische-onderwijszorg.pdf en voor de vergelijkbare publicatie gericht
op het primair onderwijs www.ncoj.nl/ncoj_publicaties/2017/Evaluatie-passend-onderwijs-Geintegreerdevoorzieningen-specialistische-onderwijszorg-swv-po.pdf. Zie ook www.evaluatiepassendonderwijs.nl.

37

onderwijs. Ik plaats hieronder enkele

verschillen zien in de mate waarin sociale en

kanttekeningen bij de zes praktijkvoorbeelden

onderwijskundige integratie in het reguliere

die in deze bundel centraal staan.

voortgezet onderwijs wordt nagestreefd en
gerealiseerd. De Maatwerkklas van het TCC is

Verschillende onderwijstypen

weliswaar een aparte voorziening, maar dient

Allereerst valt op dat bij de beschreven vormen

als achtervang als het regulier even niet gaat of

van samenwerking en integratie verschillende

als de leerling tijdelijk extra hulp nodig heeft.

typen van voortgezet onderwijs betrokken zijn. Zo

Het is geen ‘een school binnen een school’.

gaat het bij het Matrix College om samenwerking
van het vso met havo/vwo, bij het OZAPP om

De Syntheseklas is de eerste twee jaar de

samenwerking van het vso met alle schooltypen

onderwijsleersituatie voor de leerlingen en

voor voortgezet onderwijs en met zorg, en

is startpunt voor een toenemende deelname

richten KTS en de Syntheseklas zich op vmbo-

aan het regulier onderwijs. Doel is de

leerlingen met extra ondersteuningsbehoeften.

volledige integratie van de leerling in het
regulier onderwijs vanaf leerjaar drie.

Doelgroepen en vormen
De beschreven initiatieven laten qua doelgroepen

In het voorbeeld van KTS gaat het bij de

en vormgeving verschillen zien. Zo gaat het bij

Symbioseklas om een aparte voorziening voor

het TCC niet alleen om deelname aan het regulier

de theorievakken; de praktijklessen worden

voortgezet onderwijs van vso-leerlingen, maar

samen met reguliere vmbo-leerlingen gevolgd.

ook om het benutten van de voorziening voor

Weer een andere positionering treffen we

vo-leerlingen. Bij Matrix en KTS gaat het om vo-

aan bij de KME die op dit moment apart op de

leerlingen met extra ondersteuningsbehoeften.

bovenste verdieping van de vmbo-school is

Medewerkers van TCC merken op dat voor

gehuisvest, maar zich binnenkort bevindt tussen

sommige leerlingen vso (tijdelijk) nodig blijft. Bij

de reguliere groepen. Deze status aparte wordt

KME gaat het om integratie van vso-4 in regulier

gemotiveerd met het belang van veiligheid en

vmbo maar, omdat de doelgroep kleinschaligheid/

kleinschaligheid, die ook, en met name binnen de

veiligheid nodig heeft, gebeurt dit vanuit

plusgroep, maatwerk naar niveau, problematiek

een aparte groep met symbiosemogelijkheid

en extra hulpbehoeften mogelijk maakt.

(lessen volgen in het regulier onderwijs). Bij
OZAPP gaat het om een ondersteunende functie

De twee andere voorbeelden (TCC en AZAPP)

naar het regulier voortgezet onderwijs voor

benadrukken de verbinding en inbedding

leerlingen met psychiatrische problematiek of

van extra respectievelijk gespecialiseerde

een vermoeden daarvan, om te bezien wat nodig

activiteiten in de ondersteuningsstructuur van

is qua ondersteuning/aanpassing binnen het

het regulier onderwijs. OZAPP biedt vanuit

regulier onderwijs of, als dat niet kan, plaatsing

vso/ggz/zorg dienstverlenende inzet aan het

in het vso. Bij de Syntheseklas betreft het de vso-

regulier voortgezet onderwijs en gevarieerde

doelgroep die in het regulier voortgezet onderwijs

mogelijkheden van ondersteuning.

wordt bediend, maar na twee jaar volledig
integreert in het regulier voortgezet onderwijs.

Eisen aan de onderwijsomgeving
De beschreven initiatieven laten zien dat

De mate van integratie

het bieden van (speciale) onderwijszorg aan

De beschreven praktijkvoorbeelden laten

leerlingen met extra ondersteuningsbehoeften in
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het regulier onderwijs eisen stelt aan de kwaliteit

leerweg zie je bij de KME intensieve samenwerking

en de inrichting van de onderwijsleeromgeving. Zo

met praktijkonderwijs en vso-scholen (en mogelijk

vereist het onder meer:

binnenkort ook met ROC Aventus) en op het
gebied van arbeidstoeleiding samenwerking in

•	Flexibiliteit en maatwerkoplossingen.

het zogenoemde MatchPOinD (Match Passend

•	Het waar nodig kunnen afwijken van

Onderwijs In Deventer); de deelnemende partijen

bestaande regelgeving.
•	De beschikbaarheid van specialistische

hebben een gezamenlijk trainingscentrum voor
arbeidsvaardigheden en werken samen bij stages.

ondersteuning vanuit het vso en de ggz/zorg,
en waar nodig zorg/onderwijsarrangementen,

Veelbelovende geluiden

d.w.z. de integratie van deze dienstverlening

In bijna alle gevallen gaat het om jonge

in de onderwijszorg in het regulier voortgezet

initiatieven. Harde evaluatiegegevens zijn lang

onderwijs.

niet altijd beschikbaar, maar de eerste geluiden

•	Vroegtijdig samenwerken met de bovenbouw

zijn veelbelovend. Zo is bij Matrix het thuiszitten

van het basisonderwijs (zie bijvoorbeeld de

gestopt en melden ouders dat hun kind weer graag

werkwijze in de Syntheseklas).

naar school gaat en dat zij vooruitgang zien in het
welbevinden van hun kind. Wel onderkent Matrix

In de voorbeelden gaat het overwegend

de aanzuigende werking van de voorziening.

om aanvullingen op of afstemming en
integratie met de bestaande ondersteuning

Bij de Maatwerkklas van het TCC kan tachtig

van het leren en onderwijzen.

procent van de vso-leerlingen worden bediend in
het regulier voortgezet onderwijs en verminderen

Professionalisering

gedragsproblemen. Veel van deze leerlingen

De praktijkvoorbeelden laten zien dat intensieve

zijn inmiddels voltijds ingestroomd in het

samenwerking en integratie van vso-vo niet

regulier voortgezet onderwijs. Bij het KTS volgen

alleen vereist dat vo en vso elkaars expertise

leerlingen uit de Symbioseklas praktijkvakken

benutten (het vo zet bijvoorbeeld vakdocenten

samen met andere vo-leerlingen, soms zijn

en didactische expertise in en het vso richt

aanpassingen nodig om dit te laten slagen. En

zich op leervoorwaarden/gedrag), maar ook

tot slot noemen we de positieve bevindingen

dat er wordt samengewerkt op het gebied

uit evaluatieonderzoek bij de Syntheseklas in

van professionalisering (het TCC verzorgt

Heythuysen (een voorziening die al ruim tien

deskundigheidsbevordering voor alle vo-

jaar bestaat) waaruit blijkt dat leerlingen die

docenten!) en ondersteuning van vo-docenten.

voorheen leken voorbestemd voor het vso,
nu doorgaans een vmbo-diploma halen.

Dit laatste gebeurt bijvoorbeeld bij Matrix op de
relatie leerling/docent, bij KTS krijgt dit vorm
door extra uren voor de mentor, beschikbaarheid
van een pedagogisch medewerker voor eerste

VOORBEREIDING EN
IMPLEMENTATIE

opvang, en door samenwerking met vso Dr Leo
Kannerschool. Bij OZAPP zijn de preventieve

Tot besluit merk ik op dat het merendeel van

specialistische ggz-functie en vso-expertise

de praktijkbeschrijvingen niet ingaat op de

beschikbaar voor het regulier voortgezet

wijze waarop de initiatieven zijn voorbereid

onderwijs. Voor de arbeidsgerichte uitstroom/

(inclusief ontwerp) en geïmplementeerd,
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waarschijnlijk omdat hiernaar niet is
gevraagd. Uit beschrijvingen die hier wel op
ingaan blijkt dat aandacht voor expertiseontwikkeling, een begeleidingsgroep, de
samenwerking met partners uit vso-vo en
(in enkele gevallen de ggz/zorg) en fasering
van de invoering hebben bijgedragen aan
een goede invoering en uitvoering.
Onze ondersteuningsactiviteiten gericht
op samenwerking en integratie van sosbo-bao laten zien dat het aanbeveling
verdient hier meer op in te zoomen. Dat
geldt ook voor de aandacht voor bestuurlijke
samenwerking (met onderwijspartners, maar
ook met de gemeente voor bijvoorbeeld
huisvesting en de inzet van jeugdhulp/
zorg), methodiekontwikkeling, benutting
van ervaringen en kennis van aanpakken in
binnen- en buitenland, en de (ondersteunende)
rol die samenwerkingsverbanden (kunnen)
spelen bij de voorbereiding en uitvoering van
intensieve samenwerking/integratie vso-vo.
Hierdoor kunnen niet alleen de kenmerken
van deze samenwerking/integratie beter
worden vastgesteld en beschreven, maar ook
de randvoorwaarden voor de organisatie en
vormgeving en de factoren die bijdragen aan
een succesvolle implementatie. Het feit dat
veel scholen de afgelopen jaren initiatieven
op het gebied van intensieve samenwerking
en integratie hebben afgebroken, maakt
deze opdracht nog urgenter en onderstreept
het belang van een goede ondersteuning
van de scholen op dit gebied.

MEER INFORMATIE

Dolf van Veen
dolf.vanveen@ncoj.nl
of d.van.veen@windesheim.nl
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•

Drukwerk: Drukproef

Steeds meer leerlingen die voorheen op het vso waren waren aangewezen,
volgen met succes onderwijs in een reguliere setting. Vo- en vsoscholen werken daartoe intensief samen. Deze publicatie beschrijft
daarvan zes praktijkvoorbeelden. De uitgangspunten en de werkwijzen
zijn verschillend, maar de beschreven praktijken hebben gemeen dat
leerlingen met extra ondersteuningsbehoeften er wel bij varen.

www.steunpuntpassendonderwijs-povo.nl

